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Do: 

Oferenci biorący udział w postępowaniu  

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku  

nr sprawy 2/2017/DZP/PN 

 

L.dz. DZP               /17 

 

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania: 

 

1. Część nr 2, poz. 1,2 

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system 

równoważny, angielskiej marki, pod warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne 

kanistry i mocowniki?  Oferowany system jest najnowocześniejszy na ryku, ze względu na 

opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że 

drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 

24h (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi)?  

Oferowany system charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach 

wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej 

średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. System posiada uniwersalny, gładki, 

rozszerzający się króciec przyłączeniowy do pacjenta, o średnicy zewn. min.7,7 ( kompatybilny  

z drenami o różnej średnicy); nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, 

że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę 

pacjenta. Wkłady dostępne w opcji do odsysania ortopedycznego (króciec 12 mm).  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

2. Część nr 2, poz. 1 

Czy Zamawiający ma namyśli pojemniki wielorazowego użytku o poj. 2000ml, kompatybilne  

z wkładami z poz. 2? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

3. Część nr 2, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

4. Część nr 2, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w saszetkach 20g, z odpowiednim przeliczeniem 

ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

5. Część nr 2, poz. 1,2,3 

Czy Zamawiający wydzieli powyższe pozycje do osobnego pakietu, ze względu na brak związku 

funkcjonalnego oraz wymogu kompatybilności pomiędzy tymi produktami, a pozostałymi  

w pakiecie? Utrzymanie dotychczasowych wymagań SIWZ skutkować będzie tym, że ważną 

ofertę, niepodlegającą odrzuceniu, złożyć będzie mógł tylko jeden dystrybutor. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

6. Pytanie 1 

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez 

konsekwencji finansowych, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego 
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zamówienia. Decyzję swą uzależnia od faktycznych potrzeb występujących podczas 

obowiązywania umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

7. Pytanie 2 

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Ceny jednostkowe wymienione w Załączniku nr I do niniejszej umowy są stałe i nie ulegną 

zmianie przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT 

wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

8. Pytanie 3 

Dotyczy warunków umowy § 3 

Prosimy o dodanie następującego zapisu: 

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w 

płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności 

wskazanego na fakturze.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

9. Pytanie 4 

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem Zamawiający zgłosi 

Wykonawcy reklamację w formie pisemnej, faksowej wskazując na charakter zaistniałej 

niezgodności, w szczególności rzeczowej, ilościowej lub jakościowej. Wykonawca zobowiązany 

jest ją rozpatrzyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia pisemnego zawiadomienia przez 

Zamawiającego, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną 

w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

10. Pytanie 5 

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1 pkt 1a, 1b 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2% oraz 

odpowiednio z 2% na 1%? 

Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza wysokość kar umownych zawartych w § 5 ust. 1 pkt 1a – na  

2 %. Pozostałe zapisy dotyczące kar umownych nie ulegają zmianie. 

 

11. Pytanie 6 

Dotyczy warunków umowy § 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie możliwa realizacja zamówienia,  

a Zamawiający po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy będzie 

zmuszony do zakupu przedmiotu zamówienia od innego dostawcy, powstałe w tym zakresie 

różnice pokryje Wykonawca. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

12. Pytanie 7 

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1 pkt. 1c 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„w przypadku 3-krotnego dostarczenia produktów/wyrobów niespełniających warunków 

zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z zastosowaniem zapisów §5 

ust. 1 pkt 1 lit. a. po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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13. Pytanie 8 

Dotyczy warunków umowy § 11 

„Wykonawca nie może przenosić wierzytelności ani związanych z nią praw wynikających z 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody 

takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

14. Część nr 3, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania od CH 6 do 18, spełniające 

pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

15. Część nr 3, pozycja 31 

Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne 16 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

16. Część nr 3, pozycja 33 

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla zmarłych posiadające vat 23%? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

17. Część nr 3, pozycja 44 

Czy Zamawiający dopuści szpatułki drewniane pakowane pojedynczo a następnie w opakowania 

zbiorcze a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

18. Pakiet nr 4  poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic lateksowych bezpudrowych odpornych na 

substancje chemiczne zgodnie  z normą EN 374 (2,3)  w tym przebadane na min.  3 substancje 

( kwas siarkowy, wodorotlenek sodu, formaldehyd),  w tym:  dwie substancje  z załącznika A na 

min. 2 poziomie ochrony; Pozostałe parametry zgodne z siwz? 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

 

 

     Z poważaniem 

           

          


